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على الرغم من دعوات مجلس األمن الدولي ومجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للحكومة الیمنیة 
ریة واألمنیة من االعتداء على المسیرات السلمیة و الحد من استخدام القوة بكبح جماح قواتھا العسك

المفرطة في تفریقھا وااللتزام بواجباتھا في احترام حقوق اإلنسان ، إالّ إن تلك القوات ال تزال ترتكب 
المزید من االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان في جنوب الیمن ، غیر مكترثة بتلك الدعوات متخلیة

م استمرت قوات السلطة الیمنیة في 2011فخالل شھر دیسمبر .عن التزاماتھا وتعھداتھا الدولیة 
انتھاج أسلوب القمع والتنكیل بأبناء الجنوب ، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة لتفریق المسیرات 

راح ضحیتھا السلمیة بما فیھا إطالق الرصاص الحي والقنابل الغاز الملھبة للعیون والصدور والتي 
.العدید من المواطنین 

كما إن قوات السلطة الیمنیة ال تزال تتربص بنشطاء الحراك الجنوبي السلمي مابین ترغیب وترھیب 
وعلى نفس الصعید فقد لوحظ مدى تواطؤ .في محاوالت للجم صوت الحریة وتحجیم قوى االستقالل 

ھم  لزعزعة االستقرار و اإلخالل بالسكینة قوات السلطة مع العناصر العابثة باألمن ، في مساعی
وقد لمس ذلك في التغاضي عن وجود العشرات من أفراد الملیشیات المسلحة ..العامة في الجنوب 

التي تجول في مدن بعض المحافظات الجنوبیة ، بل إن تلك المجامیع أصبح لھا موطئ قدم في 
.ریقة خارجة عن القانون مدینتي زنجبار وجعار ، حیث تعبث بالحیاة العامة بط

م من ھیمنة وتسلط وقھر 1994إن سیاسات النظام الیمني تجاه الجنوب ال تزال كما ھي علیھ منذ عام 
تلك السیاسة التي رفضھا شعب الجنوب وأعلن ثورتھ علیھا مطالبا بحقھ في الحریة ..وإذالل 

ید من النضال السلمي معززا بدعم ویدرك شعب الجنوب إن ذلك لن یتحقق إالّ بالمز.واالستقالل 
.قوى الحریة والدیمقراطیة والسالم ، إلى جانب الضغط اإلقلیمي والدولي العام 

لذلك فإن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یحي موقف المجتمع الدولي المدین للحكومة الیمنیة 
بان كي مونصریحات السید العتداءاتھا المتكررة على حقوق اإلنسان ، تلك المواقف المتمثلة في ت

 المفوضة السامیة لحقوق اإلنسان التي تأتي نافي بیالياألمین العام لألمم المتحدة وتصریحات السیدة 



تأكیدا لقراري مجلس األمن الدولي ومجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إزاء ما ترتكبھ الحكومة 
المسالمین والداعیة إلى عدم إفالت مرتكبیھا من الیمنیة من انتھاكات جسیمة بحق المواطنین المدنیین 

قانون الحصانة واعتباره یشكل انتھاكا اللتزامات الیمن الدولیة ((كما نثمن موقفھا المندد بـ .العقاب 
. ((

إن المرصد الجنوبي إذ یحي كذلك دور المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان ، ویرحب بزیارة أمینھا العام 
ي المزمع القیام بھا إلى جنوب الیمن ، والتي نأمل أن ال تكون فقط  لتقییم الموقف ، السید عالء شلب

.بل التخاذ موقف مؤازر لضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان في الجنوب وتبنیھا أمام المحافل الدولیة 

الت من إن المرصد الجنوبي إذ یجدد إدانتھ لمنح رئیس النظام الیمني وأعوانھ حصانة تمكنھ من اإلف
كون ذلك استھانة بدماء ومعانات ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان ، ال یقرھا شرع أو قانون .العقاب 

والقاعدة الشرعیة والقانونیة تؤكد على بطالن أي قانون أو أتفاق ..أو حتى عرف إخالفي أو إنساني 
فما بني على باطل ((نسان ، یتنافى مع مبادئ العدالة و اإلنصاف فما البال إن كانت تتعلق بدماء اإل

لذلك فإن المرصد الجنوبي یجدد احتفاظھ بحقھ في تبني حقوق جمیع ضحایا انتھاكات )) .فھو باطل 
.حقوق اإلنسان  الجنوبیین أمام المجتمع الدولي  حتى ینال مرتكبیھا جزائھم العادل 

ما من شأنھ المحافظة على مواثیقھ وبصدده فإن المرصد الجنوبي یدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل 
كون ھناك من یعمل على ..الدولیة وأحكامھ القانونیة الكفیلة بحمایة حقوق اإلنسان أین ما كان 

.تقویضھا والتنصل من االحتكام لھا ومنح مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانیة إمكانیة اإلفالت من العقاب 

جملة االنتھاكات التي اقترفتھا قوات السلطة الیمنیة إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان وھو یرصد 
م فقد تم رصد وتوثیق ستة حاالت قتل تمت خارج 2011بحق أبناء الجنوب خالل شھر دیسمبر 

نطاق القضاء ، و ثمانیة عشر حالة شروع في القتل أفضت إلى إصابات متفاوتة ، إضافة إلى خمس 
التي تتضمن إطالق الرصاص على المسیرات السلمیة حاالت اعتقال تعسفي وغیرھا من االنتھاكات 

.ومحاصرة المدن ، والعبث في الحالة األمنیة للمواطنین 

إن المرصد الجنوبي وھو یتولى مھامھ تلك ، فإنھ سیعمل على إحالة تلك االنتھاكات إلى مفوضیة 
إلى غیره من المنظمات األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان وإلى المجلس الدولي لحقوق اإلنسان و

الدولیة المعنیة بذلك ، لتظل تلك االنتھاكات شاھدة على جرم الحكومة الیمنیة بحق أبناء الجنوب حتى 
.ینال مرتكبوھا الجزاء العادل على ما اقترفوه 

:قتل وجرح خارج نطاق القضاء 

یمنیة وغیرھا من استمرار سفك دماء أبناء الجنوب ال یزال مستمر من جانب قوات السلطة ال
الملیشیات العابثة بأمن واستقرار الجنوب ، تلك االنتھاكات التي تمس بحق اإلنسان الجنوبي في 

وبرغم اإلدانات واالستنكار لتلك األعمال القمعیة من قبل .الحیاة التي منحھا لھ المولى عز وجل 
اإلدانات ، مستندة على توجیھات المجتمع الدولي والمحلي فإن قوات السلطة الیمنیة ال تكترث بتلك 

فخالل شھر .قیادتھا السیاسیة في كیفیة التعامل مع أبناء الجنوب التواقین لحریتھم واستقاللھم 
..دیسمبر الحالي 



31ــ أطلقت قوات السلطة الیمنیة المرابطة في نقطة الحسوه طریق البریقھ یوم السبت الموافق 
وعلى لسان أحد .وأردتھ قتیال ) عام 26(كریم فضل العمیري دیسمبر النار على المواطن عبد ال

اإلخباري بأن جنود األمن المركزي اعترضوا مركبتھ وطلبوا منھ "عدن الغد "أقربائھ ذكر موقع 
على ضربھ ((تعسفا دفع خمس مئة لایر مقابل السماح لھ بالمرور ، ونتیجة لرفضھ أقدم الجنود 

.بحسب وصفھ ))أخالقیة ال ترقى حتى إلى مستوى البلطجة األمنیة بإعقاب البنادق بصورة غیر 
. وفاتھ في الحالإلىأدى مماعلیھ  النار بإطالق احد أفراد النقطة بعدھا أقدم

منطقة عبر لسلوم بمدیریة تبن من أھالي 60البالغ من العمر سالم سعید خمیس المواطن لقيــ
 بعیار ناري طائش غیر إصابتھ جراء  دیسمبر26الموافق االثنین محافظة لحج مصرعھ مساء یوم 

 لتصیبھ  في منطقة  لسلومھمنزل القتیل كان بجانبأن"عدن الغد"ذكر موقع و .معروف المصدر
.الحال فيتھوفا فيتفي رأسھ تسببمرتدةرصاصھ طائشة 

ى إطالق النار الحي  دیسمبر في مدینة القطن عل24ــ أقدمت مجموعة مسلحة یوم السبت الموافق 
على سیارة تابعة لشركة نفطیة تعمل في محافظة حضرموت ، قتل على أثره المواطن حمدي عسكر 

.وھو أحد عمال الشركة وأصیب كذلك ثالثة من زمالئھ 

"حوس"بـ الملقب توفیق علي منصور الجنیدي دیسمبر الشیخ  5 ــ توفي یوم االثنین الموافق 
في مدینة لودر محافظة أبین ، متأثرا بجراح أصیب بھا من جراء انفجار الشعبیة وھو قائد اللجان 

 دیسمبر ، والتي قتل على أثرھا زمیلھ علي ناصر 2عبوة ناسفة استھدفتھ یوم الجمعة الموافق 
تقوم بحمایة مدیریة لودر  اللجان الشعبیة اإلخباري بأن"تاج الجنوب العربي "وذكر موقع .حوشان 

الذي سبق لھم أن یعتقد أن العبوة الناسفة یقف خلفھا مسلحو القاعدة حیث صر القاعدة  عنامن
. اغتیال  محاوالت خمس في أكثر من توفیق حوساستھدفوا

ــ لقي المواطن سعید الحنفي من أھالي مدینة غیل باوزیر محافظة حضرموت حتفھ یوم الجمعة 
د من المسلحین الذین استھدفوا أحدى القیادات  دیسمبر جراء رصاص طائش أطلقھ عد2الموافق 

بأن "عنا"وذكرت وكالة أنباء عدن .األمنیة الذي قتل ھو األخر حین كان قاعدا بالقرب منھ 
الواقع في وسط السوق العام للمدینة ھو "أبو سبعة "المواطن الحنفي كان حینھا قاعدا في مقھى 

.منھم اثنان  وعدد من المواطنین اآلخرین الذین أصیب 

:إصابات مفضیة إلى جروح متفاوتة 

مع استمرار سیاسة البطش بحق أبناء الجنوب ، فإن ما ترتكبھ قوات السلطة من أعمال ینداء لھا 
الجبین قد أوشكت على تعریض المواطنین لحرمانھم من الحیاة ، و بتدخل عنایة الباري فقد أصبحت 

 شروع في القتل المفضي إلى جروح متفاوتة ، وھي جرائم ال تلك األعمال من وجھة نظر القانون
.تخضع للتقادم مھما مر علیھا من زمن 

 دیسمبر على إطالق النار على تظاھرة 31ــ فقد أقدمت حراسة مبنى جامعة عدن یوم السبت الموافق 
ب الطالب برحیل وقد طال.طالبیة نظمھا طالب كلیة الطب في محافظة عدن تندیدا بإدارة الجامعة 

فإن عمید الجامعة "عنا"وبحسب ما ذكرتھ وكالة أنباء عدن .عمید الجامعة وأتباعھ من الفاسدین  



أوعز لعدد من البالطجة المستأجرین لالعتداء على المشاركین في تلك التظاھرة الطالبیة ، والذین 
مستخدمین في  مسیرة الصباح  على مجموعة من الطالب الذین شاركوا فيقاموا بالفعل باالعتداء

 ناصر-1.وھم التالیة أسمائھم  الطالبعدد منمن جرائھا أصیب ذلك العصي الحدیدیة والخشبیة 
 بكیل فضل -6 علي الحطیبي-5 محمد فوزان-4 خالد محمود الشعیبي-3 محمد عمر-2المرزوقي
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اضر في كلیة التربیة بمنطقة صبر محافظة لحج یوم أصیب الدكتور عادل حسن الھیثمي المحــ
 مروره وسط الشخصیة أثناء على سیارتھلأطلقھ مجھو دیسمبر بطلق ناري 19االثنین الموافق 

یتم معرفة مصدر بأنھ لم "عدن الغد "وذكر موقع .الشارع العام في منطقة صبر محافظة لحج 
 إلى مستشفى النقیب أثرهعلىنزیف حاد نقلث بالحوض محدإطالق العیار الناري الذي استقر

.بالمنصورة

11ــ تعرض الشیخ بدر صالح مدیر صندوق النظافة والتحسین بمحافظة لحج یوم األحد الموافق 
دیسمبر لمحاولة اغتیال نفذھا مسلحون مجھولون بإلقائھما قنبلة یدویة على منزلھ الكائن في مدینة 

كل منالإللكتروني إن االنفجار تسبب في إصابة "أخبار الیوم "وقعوذكر م.الحوطة محافظة لحج 
شظایاب عام 13والطفل خالد عبد هللا سعد الظھرفي بشظایا عام14الطفل عبد الرحمن علي محمد 

ل منزالأثناء جلوسھم بجانب شظیة في ساقھب عام 21الظاھري الصدر والشاب خالد عبد هللا عبدهفي
.

 دیسمبر على نصب كمین مسلح 5مساء یوم  االثنین الموافق "القاعدة "ناصر  من تنظیم ــ أقدمت ع
"أستھدف سیارتین یستقلھما عدد من أبناء قبیلة آلـ فرج المیسریة  وذلك حین مرورھا في منطقة 

لى أداء إبأن ذلك الكمین"عنا"وذكرت وكالة أنباء عدن .ما بین مدیریتي لودر ومودیة "عـكـد
.الغیري أحمد حسین عشال و حسین علي عشال و أحمد محمد:وھمأشخاصثالثةإصابة 

2ــ أصیب كال من المواطن حاج عبید و المواطن عادل العماري بجراح خطیرة یوم الجمعة الموافق 
دیسمبر جراء قیام جماعة مسلحة بإطالق النار على إحدى القیادات األمنیة في مدینة غیل باوزیر 

 أن مجھولین كانوا على متن سیارة ھیلوكس  "عنا"وذكرت وكالة أنباء عدن .محافظة حضرموت 
استھدفت وأطلقوا نیران كثیفة )مقھى أبو سبعة (مروا من أمام المقھى الواقع وسط السوق العام 

) .الدمینو ( وھم یعلبون لعبة من الجلوسومن حولھ إحدى القیادات األمنیة 

جھولون یوم الخمیس الموافق األول من دیسمبر قنبلة صوتیة على منزل الشیخ عبد هللا ــ ألقى م
والكائن في  نائب رئیس مجلس الحراك السلمي لتحریر الجنوب بمحافظة حضرموت راجح الیھري

خلفت حالة من الخوف بین أسرتھ وجیرانھ الذین فجعوا بھذا التھدید مدینة المكال حي الدیس ، 
هللا راجح الیھري قد شارك بفعالیة في احتفاالت الذكرى الرابعةأن الشیخ عبدار إلىیش.المباشر

بعض الجھات واألربعین لیوم االستقالل في مختلف مدن وقرى وادي حضرموت األمر الذي ضایق
.اإلخباریة  "نجم المكال " ما ذكرتھ شبكة وجھت لھ ھذه الرسالة بحسبربما التي 

 :اعتقاالت تعسفیة



حرمان أبناء الجنوب وعلى وجھ الخصوص نشطاء الحراك الجنوبي من حریتھم الجسدیة تعسفیا أمر 
تلك.جرت العادة علیھ من قبل قوات السلطة الیمنیة بھدف التنكیل بھم وإذاللھم وامتھان كرامتھم 

 ذلك فإن قوات ومع.االنتھاكات ھي بحد ذاتھا ممارسات یدینھا الشرع والقانون والضمیر اإلنساني 
السلطة تمعن في ارتكابھا مع حرمانھم من أبسط حقوقھم كمعتقلین سیاسیین ، غیر آبھة بمعانات 

.ضحایاھا وال باألخالقیات اإلنسانیة 

 دیسمبر 28ــ فقد أعلن المعتقل والناشط السیاسي محمد محمود الجنید یوم األربعاء الموافق 
عاملة الغیر إنسانیة التي تمارس بحقھ وحرمانھ من حقوقھ اإلضراب عن الطعام احتجاجا على الم

اإلخباري إن المعتقل الجنید ھو من موالید محافظة شبوة "حیاة عدن "وذكر موقع .كمعتقل سیاسي 
. بمحافظة شبوة ا میكانیك21ویقبع حالیا في سجن انفرادي بمعسكر اللواء 

اك  عن القیادي األبرز في الحر دیسمبر7لموافق  االسلطات الیمنیة مساء یوم األربعاءأفرجتــ
وابنھ فواز بعد أن تم  رئیس المجلس األعلى للحراك الجنوبي السلمي باعوم أحمدحسنالجنوبي 

. فبرایر الماضي من المستشفى الذي كان یتعالج بھ في محافظة عدن 19اختطافھما واعتقالھما في 
ماحكومةعنعالن اإلساعات من بعدتماج عنھ اإلفرصدى عدن اإلخباري بأن "وذكر موقع 

امشیر ، نالمشترك والحزب الحاكم في الیم بین اللقاءمناصفةالوفاق الوطني التي شكلت بالیسمى ب
لإلقامة الجبریة حتى یتم ترحیلھ قسرا إلى الیمنیة صنعاء احد فنادق العاصمةتم إنزالھ في إلى انھ 

.الخارج تحت مبرر تلقي العالج 

 دیسمبر الناشط السیاسي غمدان عبادي رئیس 4ــ اعتقلت قوات السلطة الیمنیة یوم األحد الموافق 
وكذلك المواطن فھمي عبده محمد  سائق التاكسي الذي .الحركة الشبابیة والطالبیة في مدیریة المعال 

 ال یعرفون مكان وقد أعرب أقارب المعتقل غمدان عن قلقھم على مصیر ابنھم  كونھم.كان یستقلھ 
حیث  استیاًء في مدیریة المعال ت أثاربأن تلك الحادثة"عدن الغد "وذكر موقع .اعتقالھ وال أسبابھ 

.غاضبون بإغالق عدد من الشوارع وتوقفت الحركة فیھا بصورة جزئیة قام محتجون

اشط السیاسي یاسر  الناعتقال دیسمبر على 2أقدمت قوات السلطة الیمنیة یوم الجمعة الموافق ــ
 وإیواء  الستقبالللجان الشعبیةنشطاء ا فبرایر واحد 16عن حركة شباب مصایب المسئول األمني

الذین  شباب المنصورة استیاء أثار االعتقال ھذابأن"عنا"وذكرت وكالة أنباء عدن .نازحي أبین
 .نصورة محافظة عدنفي طرقات مدینة الم عنھ بحركة احتجاجیة أدت إلى شل الحركةعبروا

ــ على خلفیة مشاركتھ في المؤتمر الجنوبي المنعقد في القاھرة أقدمت القوات األمنیة في مطار 
صنعاء یوم الخمیس الموافق األول من  دیسمبر على اعتقال الناشط الجنوبي عبد الحكیم درویش 

بأن أجھزة األمن "حیاة عدن " وذكر موقع .شقیق الشھید أحمد الدرویش عقب عودتھ من القاھرة 
.الیمنیة اقتادتھ إلى جھة غیر معروفة 

:قمع التظاھرات السلمیة 

الحرمان من الحق في حریة التعبیر حق كفلتھ القوانین الدولیة ، كونھ الحق الذي عبره یستطیع 
لجنوبیون ذلك الخیار كأسلوب فقد أنتھج ا.اإلنسان التعبیر عن تطلعاتھ وخیاراتھ تجاه مستقبل أفضل 

حضاري في التعبیر عن أرائھم السیاسیة ، بتنظیمھم مسیرات سلمیة تعبر عن تطلعاتھم في الحریة 



ومع ذلك فإن قوات السلطة ال تعمل على االستجابة لتطلعاتھم تلك بل تقدم على ..واالستقالل 
ب بل وباستخدام الرصاص الحي في حرمانھم من ذلك الحق بقمع مسیراتھم لیس بالقوة المفرطة فحس

.تفریقھا ، عالوة على الغاز الملھب للعیون والصدور والخانق للتنفس 

 دیسمبر على إطالق 27ــ أقدم مدیر مكتب التربیة والتعلیم في مدیریة مودیة یوم الثالثاء الموافق 
یم في المدیریة للتندید النار على العشرات من المعلمین الذین تظاھروا أمام مكتب التربیة والتعل

.بالفساد المتفشي في المجال التربوي ، مطالبین برحیل مدیر مكتب التربیة والتعلیم في المدیریة 

 دیسمبر النار في الھواء 31یوم السبت الموافق "أنصار الشریعة "ــ أطلقت جماعة ما تسمي نفسھا 
ن باتجاه مدینة زنجبار للمطالبة بوقف على مسیرة الكرامة الراجلة التى انطلقت من محافظة عد

والتي شارك فیھا اآلالف من أبناء الحرب الدائرة في المدینة بین الجیش الیمني و تلك الجماعة
وذكر .الجنوب وعلى وجھ الخصوص أبناء محافظة أبین من مدینتي زنجبار وجعار المنكوبتین 

مد قیس رئیس اللجنة المنظمة لمسیرة اإلخباري على لسان المواطن محمد أح"صدى عدن "موقع
الجیش "وكذا قوات "القاعدة "الكرامة السلمیة بأن المسیرة ھدفھا المطالبة بخروج مسلحي تنظیم 

من مدینتھم ، لوال إن مسلحي أنصار الشریعة اعترضوا المسیرة في قریة الكود الواقعة "الیمني 
. النار في الھواء لمنعھم من التقدم على بعد خمسة كیلو متر من مدینة زنجبار مطلقة

 دیسمبر 22ــ تعرضت مسیرة سلمیة نظمھا الحراك الجنوبي بمدیریة سیئون مساء الخمیس الموافق 
إحیاء لیوم المعتقل الجنوبي لالعتداء بالرصاص الحي من قبل أحد المسلحین المكلفین من قبل قوات 

المسیرة بإطالق الرصاص علیھم متزامنا مع انطفاء السلطة الیمنیة ، حین تھجم على المشاركین في 
.اإلنارة في الشارع العام حیث كانت المسیرة تؤدي فعالیاتھا 

في كل من العاصمة عدن  دیسمبر 17یوم السبت أحیت جماھیر الجنوب والحراك الجنوبي ــ
حاشدة بمناسبة مھرجانات ومسیرات جماھیریة ومدیریة نصاب في شبوة ومدیریة المحفد بابین 

 بسرعة تقدیم الرئیس الیمني  ، طالب فیھا المشاركون المجتمع الدوليالذكرى الثانیة لمجزرة المعجلة
علي عبدا � صالح وكافة أركان نظامھ إلى المحاكم الدولیة على ما ارتكبھ من جرائم بحق أبناء 

 المرابطة عند سجن المنصورة  وفي مدینة عدن أقدمت قوات السلطة.المعجلة وأبناء الجنوب عامة 
وذكرت وكالة أنباء عدن .على إطالق النار وقنابل الغاز المسیل للدموع على المشاركین في المسیرة

بأن مھرجان نظم بھذه المناسبة في مدیریة المحفد تمت فیھ مطالبة محكمة الجنایات الدولیة "عنا"
 لینالوا عقابھم العادل على ما ارتكبوه صبیحة كمةبتقدیم كل المتورطین في جریمة المعجلة إلى المحا

م من مذبحة ضد اإلنسانیة بحق العزل األبریاء من أبناء آل عنبور وآل حیدرة قبیلة 2009دیسمبر 17
باكازم مؤكدین أن ھذه اإلبادة الجماعیة وغیرھا من المجازر المرتكبة بحق أبناء الجنوب لن تسقط 

.نالوا جزاءھم العادل بالتقادم وسیالحقونھم إلى أن ی

12یوم االثنین الموافق قوة أمنیة كبیرة تدعمھا مدرعات ومصفحات وعشرات الجنود اقتحمتــ
 وذكر .مكسر التي بدأ مناصرون للحراك الجنوبي االعتصام بھا العروض بخورساحةدیسمبر 

اد ساحة العروض للحد  على امتدنشرت قواتھا قوات األمن الیمنیة اإلخباري بأن"الطیف "موقع
والقنابل المسیلة  الرصاص الحيمطلقة علیھم"الحراك الجنوبي"من احتشاد آالف من أنصار

الیوم عصرمنذ یذكر إنھ .المعتصمین  ما أسفر عن إصابة عدد من الشبانالمیاهللدموع وخراطیم 



للرئیس الیمني صورةاحتشد المئات وسط ساحة العروض بخور مكسر وقاموا بإنزال األول للحادث 
" .ساحة االستقالل " ، مطلقین على الساحة أسم  دولة الجنوب السابقأعالمورفعوا بدال عنھا 

 أوامر من جھات علیا بجھاز بأن عدد من جنود السلطة أفادوا مراسلھ بأن"عدن الغد "وذكر موقع 
"ر ممن وصفھم الجنود بـ على أي متظاھأیام قضت بإطالق الناراألمن المركزي صدرت لھم قبل

.یحاولون الدخول إلى ساحة العروض  "االنفصالیین

:محاصـرة مدن أمنة 

تعبیرا عن فشل قوات السلطة الیمنیة في مھامھا لكبح جماح الثوار الجنوبیین ، فإن تلك القوات تلجأ 
الق الطرقات ، بین الحین واألخر إلى أسلوب العقاب الجماعي ، المتمثل في محاصرة المدن وإغ

بل واألكثر من ذلك التھدید الجماعي والترھیب ..ومنع التزود بالمواد التموینیة والمعیشیة للمواطنین 
لحیاة المواطنین ، بإطالق سراح طیرانھا الحربي لیحلق على ارتفاع منخفض على المدن والقرى 

.اآلمنة 

الدخول  دیسمبر كافة منافذ12 الموافق ثنینیوم االالقوات العسكریة للنظام الیمني أغلقتــ فقد
)شینخوا(لوكالة أنباء على طرقات تلك المنافذ مسافرون عالقون وقال .عدنلمحافظةوالخروج 

ذكر و . أو الخروج منھاالمحافظةإلىمنعت المواطنین من الدخول  السلطات األمنیةأن، الصینیة 
 المنفذ ووھ"العندمثلث" أن منطقة  أوضحوانیسافرمالذي نشر الخبر بأن "عدن الغد "موقع

ذلك  أغلق تماما منذ فجر  األخرى من المحافظاتبعدد عدن محافظةالرئیسي للمدینة والذي یربط 
.یومال

وانتشارا كثیفا لرجال  أمنیة مشددةإجراءات ھناك إنعدن ، قال سكان محلیون فيذاتھ وفي السیاق 
حافظة الحركة شبھ مشلولة في المإنو ر منذ الصباح الباكحافظةوارع الم وشأحیاءاألمن في معظم

. المكثفةاألمنیةاإلجراءاتبسبب

ــ الزال الطریق الرئیسي الرابط بین محافظتي عدن وأبین مغلق حتى اآلن منذ أحداث مدینة زنجبار 
اك عدد من المحاوالت وقد كانت ھن.إلى أحیائھا "ألنصار الشریعة "وتوغل العناصر المسلحة 

الھادفة إلى فتحھ والسماح للمسافرین بالمرور فیھ إالّ إن جمیعھا بائت بالفشل بسبب الحالة العسكریة 
وعلى أثر إغالق ذلك الطریق فإن .المتوترة بین قوات الجیش الیمني وتلك الجماعات المسلحة 
رھم من محافظة إلى أخرى مجبرین المواطنین من كال الجانبین یتأثرون ویعانون األمرین حال سف

على سلوك طرق أخرى تكبدھم الكثیر من الخسائر واألوقات ، عالوة على حرمان مواطني مدینتي 
.زنجبار وجعار من العودة إلى منازلھم التي نزحوا منھا خوفا على حیاتھم 

لى مدینة مودیة دیسمبر طائرتان حربیتان بعلو منخفض ع6الموافق یوم الثالثاء  حلقت صباحــ
.حاجز الصوت مما أثار الخوف والرعب في صفوف األطفال والنساءمخترقة،بمحافظة أبین 

 أعمال قصف قد تطال مساكنة من أیبأن أھالي المدینة یتخوفون"عنا"وذكرت وكالة أنباء عدن 
تحوم بشكل  األبریاء خصوصا والطلعات التجسسیة للطائرات األمریكیة من دون طیار المدنیین

.مستمر على مدن وقرى المنطقة منذ فترات طویلة
من أحد )كروز(م عدة صواریخ 2009من دیسمبر17وكانت طائرات أمریكیة قد أطلقت في

البوارج األمریكیة بخلیج عدن على منطقة المعجلة بمدیریة المحفد محافظة أبین أودت بحیاة عشرات 
 .خاألبریاء من األطفال والنساء والشیو



:انفالت أمني تسبب في إزھاق األرواح 

تحولت محافظة عدن إلى منطقة تنتشر فیھا ظاھرة حمل السالح بصورة فجة ، حیث أصبح من 
وتأتي ھذه .السھولة مشاھدة العدید من األشخاص الذین یحملونھا في الشوارع دون رادع  قانوني 

 وغیاب لدور القوات األمنیة من تأدیة دورھا في الظاھرة بسبب ما تشھده المحافظة من انفالت أمني
وبسبب تلك الظاھرة فإن اإلختالالت األمنیة .منع الجریمة أو التصدي للعابثین في أمن المحافظة 

فيلنیران بشكل متواصل اأصبحت في تزاید ، عالوة على االستخدام السیئ لتلك األسلحة ، وإطالق
.تھ العدید من المواطنین اآلمنین ء السكنیة راح ضحی من األحیایدعدال
یةسلطات األمنالاألوضاع ومطالبة تلكألجل وقف تدھور تعالت مؤخرا الدعوات في عدنقدو

ھذه االختالالت التي یرى كثیرون أنھا انعكست سلبا على حیاة الناس في باتخاذ موقف رادع من
.عدن

بناء مدینة المنصورة یعمل سائق سیارة أجرة ،  دیسمبر أصیب أحد أ27ــ ففي بوم الثالثاء الموافق 
رصاص متناثر وطائش یقال إنھ نتیجة في الرأس اثر أصابھ  عیار ناري أصیب بجراح بالغة نتیجة

كما أصیب مواطن أخر كان .تعز–بین قوة أمنیة ومتقطعین على خط عدن ندالع اشتباك مسلحال
 .یستقل سیارة األجرة التي كانت في المكان الخطأ

الریل " دیسمبر جراء انفجار قنبلة یدویة جوار حارة 23ــ أصیب ستة مواطنین یوم الجمعة الموافق 
كانت تستقلمن بین الجرحى إمراة أن "صدى عدن "وذكر موقع .بمدیریة المعال محافظة عدن "

 في المكان باص أجرة صغیر ھي واثنین من الجرحى بینما الجرحى الثالثة اآلخرین كانوا مارین
أطلقوا علیھ الرصاص فأصابوه بالقدم شخص مطارد من قبل مسلحینعندما أقدموذلك  ، الخطأ

.وعند سقوطھ على األرض رمى القنبلة باتجاھھم

.القتلى الجنوبیین برصاص قوات السلطة الیمنیة 

المالحظاتنوع القتلالمحافظةالتاریخاألسمم
قتل جراء رصاص طائش أطلقھ قتیلحضرموت02.12.2011سعید الحنفي1

عدد من المسلحین الذین استھدفوا 
أحدى القیادات األمنیة بغیل باوزیر

قتل جراء انفجار عبوة ناسفةقتیلابین02.12.2011علي ناصر حوشان2
بمدینة لودر

توفیق علي منصور 3
الجنیدي

انفجار توفي متأثراً بجراحھ جراء قتیلابین05.12.2012
بمدینة لودرعبوة ناسفة

قتل في مدینة القطن اثر إطالق قتیلحضرموت24.12.2011حمدي عسكر4
النارعلى سیارتھ



 بعیار ناريإصابتھجراء قتلقتیللحج26.12.2011سالم سعید خمیس5

عبد الكریم فضل 6
العمیري

قتل من قبل النقطة المرابطة في قتیلعدن31.12.1011
سوه طریق البریقھالح

.الجرحى الجنوبیین برصاص قوات السلطة الیمنیة 

المالحظاتنوع القتلالمحافظةالتاریخاألسمم
اصابة ابین05.12.2011أحمد حسین عشال1

متوسطة
اصیب جراء كمین مسلح

اصابة ابین05.12.2011حسین علي عشال2
متوسطة

اصیب جراء كمین مسلح

اصابة ابین05.12.2011الغیريحمدأحمد م3
متوسطة

اصیب جراء كمین مسلح

اصابة في لحج11.12.2011عبد الرحمن علي محمد4
الظھر

 عام اصیب جراء رمي 14طفل 
قنبلة على منزلھم 

اصابة في لحج11.12.2011خالد عبد هللا سعد5
االصدر

 عام اصیب جراء رمي 13طفل 
قنبلة على منزلھم 

الد عبد هللا عبدهخ6
الظاھري

اصابة في لحج11.12.2011
الساق

اصیب جراء رمي قنبلة على 
منزلھم

اصابة عدن17.12.2011سامي باوزیر7
متوسطة

اصیب جراء اطالق النار على 
المتظاھرین بالمنصورة

اصابة عدن17.12.2011عبدهللا السقاف8
متوسطة

اصیب جراء اطالق النار على 
رین بالمنصورةالمتظاھ

فرحان فضل ناجي 9
الكلدي

اصابة عدن17.12.2011
متوسطة

اصیب جراء اطالق النار على 
المتظاھرین بالمنصورة

اصابة عدن17.12.2011احمد علي الزامكي 10
متوسطة

اصیب جراء اطالق النار على 
المتظاھرین بالمنصورة

لأطلقھ مجھواصیب بطلق ناري غةاصابة بلیلحج19.12.2011عادل حسن الھیثمي11
الشخصیةعلى سیارتھ

اصیب جراء إطالق النار على اصابة بلیغةعدن31.12.2011محمد فوزان12
تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كلیة 

الطب بعدن 
اصیب جراء إطالق النار على اصابة بلیغةعدن31.12.2011علي الحطیبي13

یة تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كل
الطب بعدن 

اصیب جراء إطالق النار على اصابة بلیغةعدن31.12.2011بكیل فضل14
تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كلیة 



الطب بعدن 
اصیب جراء إطالق النار على اصابة بلیغةعدن31.12.2011مارینا سالم15

تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كلیة 
الطب بعدن

اصیب جراء إطالق النار على اصابة بلیغةعدن31.12.2011ناصر المرزوقي16
تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كلیة 

الطب بعدن 
اصیب جراء إطالق النار على اصابة بلیغةعدن31.12.2011خالد محمود الشعیبي17

تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كلیة 
الطب بعدن 

طالق النار على اصیب جراء إاصابة بلیغةعدن31.12.2011محمد عمر18
تظاھرة طالبیة نظمھا طالب كلیة 

الطب بعدن 

.المعتقلین الجنوبیین من قبل قوات السلطة الیمنیة 

المالحظاتالمدینةالتاریخاألسمم
شقیق الشھید احمد الدرویشعدن01.12.2011عبد الحكیم درویش1
یةللجان الشعبنشطاء ااحد عدن02.12.2011یاسر مصایب2
ناشط في الحراكعدن04.12.2011فھمي عبده محمد3
رئیس الحركة الشبابیة والطالبیة في مدیریة المعالعدن04.12.2011غمدان عبادي4
ناشط سیاسي عتق28.12.2011محمد محمود الجنید5

الصور

احد الجرحى الذین اصیبوا في 
حسن الھیثمي عادل الجریح ساحة العروض بخور مكسر

المحاضر بجامعة عدن 
حسن الھیثمي عادل الجریح 

المحاضر بجامعة عدن



:الفیدیو
اطالق الرصاص الحي على المتظاھرین

!#dedembed_player=feature&RU1RZaHwyJr=v?watch/com.youtube.www://http

:لةــــــل والمراســــــللتواص

 سویسرا–بیرن :المركز الرئیسي 
)ساھر(المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 

أفندي الحاج المرقشي/الدكتور 
Dr. Afendi Al-Hajj

Waldheimstr .6
3012 Bern, Switzerland

)0041797808849(تلفون 
)0041313054987(فاكس

 :برید إلكتروني
com.hotmail@Sohraden

org.aden-sohr.www

المحامي عبد الرحمن المسیبلي
The Lawyer Abdulrahman Al-musibali

 سویسرا–جنیف 
com.hotmail@iblialmus

علي صالح
Ali saleh

رن ــــ سویسرایب
Aden5050@ hotmail.com
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